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MTA TK PTI Tárgyaló
Résztvevők:
Arató Krisztina, elnök
Balázs Zoltán
Balogh László Levente (Skype)
Bíró-Nagy András
Boda Zsolt
Dobos Gábor
Körösényi András
Littvay Levente (Skype)
Simonovits Gábor
Smuk Péter
Szabó Andrea, főtitkár (a Jegyzőkönyv készítője)
Ványi Éva
Arató Krisztina köszönti az új Elnökséget, megállapítja, hogy az Elnökség határozatképes, és
ismerteti a napirendi pontokat. Ezek





belépési kérelmek elfogadása;
Kolnai Díj ügye;
Vándorgyűlés előkészítése;
egyebek.

Határozat: Az Elnökség 10 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett a napirendet egyhangúan
elfogadta.
Az Elnökség hivatalos ügyrendjének elfogadásáig a Skype kapcsolat segítségével bejelentkezett
elnökségi tagok jelenlétét nem lehet igazoltként elfogadni.
I.

napirendi pont – tagfelvételi kérelmek.

Szabó Andrea ismerteti, hogy az előző elnökségi ülés óta Dr. Szabó Zsolt, egyetemi docens
(Károli Gáspár Református Egyetem) és Tóth László, PhD hallgató (ELTE ÁJK) tagfelvételi
kérelme érkezett az Elnökséghez.
Határozat: Az Elnökség 10 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúan támogatta Dr.
Szabó Zsolt tagfelvételi kérelmét. [HT 1/2019]
Határozat: Az Elnökség 10 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúan támogatta Tóth
László tagfelvételi kérelmét. [HT 2/2019]
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II.

napirendi pont Kolnai Aurél díj

Arató Krisztina ismerteti, hogy az előző elnökség megválasztotta Dobos Gábort, Várnagy Rékát
és Kis János a Kolnai Ad hoc bizottság tagjának. Az Ad hoc bizottság megtárgyalja a szóba
jöhető könyveket, monográfiákat, és az Elnökség elé terjeszti a javaslatát. Az Elnökség a
következő, tavasszal esedékes ülésén dönt a javaslatról. Elmondja, hogy már érkezett egy
javaslat Böröcz József Európa és világ 2018-as könyvére.
Felkéri az Elnökséget, hogy tegyen az Ad hoc bizottságnak javaslatot, és terjessze a tagság
körében a javaslattétel lehetőségét.
Arató Krisztina: ismerteti, hogy az előző Elnökség hosszas vitát folytatott a Kolnai Díj
átalakításáról, de több év alatt sem jutott dűlőre. Legtöbben azt javasolták, hogy az egyik évben
idegen nyelvű, leginkább angol publikáció kapja a díjat, a másik évben pedig magyar nyelvű.
Balázs Zoltán: érdemes két díjon gondolkodni. Már csak azért is, mert az MTA IX. Osztály
Politikatudományi Bizottság szeretne egy nemzetközi díjat alapítani, és ez esetleg segíthetné a
nemzetközi publikációt.
A Kolnai Díj átalakításáról a következő elnökségi üléseken lesz még szó.
III.

napirendi pont – Vándorgyűlés

Arató Krisztina ismerteti, hogy az előző Elnökség elfogadta, hogy 2019-ben az ELTE ÁJK
szervezi a 25. jubileumi Vándorgyűlést. A Vándorgyűlés időpontja 2019. június 14–15. A
regisztrációs díjakat idén is az MPTT szedi. Ismerteti, hogy a Szervezőbizottság az Európa –
válságok és választások címet javasolja a Vándorgyűlés címéül.
Röviden ismerteti a várható szekciókat és javaslatokat vár az Elnökségtől a keynoote speaker
személyét illetően.
Littvay
Levente:
Sylvia
Kriztingert
javasolta
a
Bécsi
Egyetemről:https://staatswissenschaft.univie.ac.at/en/team/scientific-staff/sylvia-kritzinger/
Arató Krisztina javasolja Ivan Krastevet, https://en.wikipedia.org/wiki/Ivan_Krastev, illetve
Klaus Offe professzort (https://www.hertie-school.org/en/research/faculty-andresearchers/profile/person/offe/).
IV.

napirendi pont – ügyrend

Szabó Andrea ismerteti, hogy az Elnökségnek meg kell határozni a saját ügyrendjét. Ezen belül
is fontos annak eldöntése, hogy elfogadja-e jelenlétnek a külföldi tartózkodás, illetve más,
egyedei esetekben a Skype-on történő bejelentkezést és szavazást.
Boda Zsolt: bejelentkezést támogatja, a valós idejű szavazással is egyet ért.
Körösényi András: támogatja a bejelentkezést
Smuk Péter azt javasolja, hogy akkor fogadjuk el a Skypeon történő szavazást, ha azt a főtitkár
és az elnök együttesen aláírja
Körösényi András kéri, hogy a következő ülésre történjen előterjesztés
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V.

Egyebek

Szabó Andrea ismerteti, hogy volt egy pályázata az MPTT Elnökségének, amelyben a Társaság
történetét kellett a győztes pályázónak feltárni. A győztes csapatot Székely Tünde, akkor még
a Corvinus Egyetem PhD hallgatója vezette.
Sajnos, bár lelkesen elkezdték a munkát, történt valami, és nem adtak le értékelhető anyagot. A
teljes megítélt támogatás nem került kifizetésre számukra.
Balázs Zoltán javasolja, hogy legyen hivatalos levél küldve a pályázat nyerteseinek. Ebben
kérjük, hogy szolgáltassák vissza azokat az anyagokat, amelyeket jelenleg jogtalanul
birtokolnak.
Az Elnökség felkéri Szabó Andrea főtitkárt, hogy a levelezést bonyolítsa le.
Budapest, 2019. január 29.

Dr. Arató Krisztina
Elnök

Szabó Andrea
főtitkár

sk
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